SFPA
Slovak Foreign Policy Association

Slovakia:
(Re)Discovering
Результати
придушення екстремізму
словацьких
умовах
of вthe
international
crisis management
ЮрайGoda
Бузалка
Samuel

Видано в межах проекту Обмін ноу-хау європейської інтеграції, а також досвідом
прикордонного співробітництва між Словаччиною, Норвегією і Росією з Україною,
CBC01014

Дослідження з міжнародних відносин a13

Партнери:

Співфінансування:

Видано в межах проекту Обмін ноу-хау європейської інтеграції, а також досвідом
прикордонного співробітництва між Словаччиною, Норвегією і Росією з Україною, CBC01014
Сума гранту для проекту: 426 173, - EUR.
www.norwaygrants.org
Проект фінансується з Норвезького фінансового механізму й державного
бюджету Словацької Республіки.
Програма SK08 – Транскордонне співробітництво: „Словаччина – Україна:
Співпраця через кордони“

Результати придушення екстремізму
в словацьких умовах
Юрай Бузалка

Братислава 2017

ЮРАЙ БУЗАЛКА

Проект фінансується з Норвезького фінансового механізму й державного
бюджету Словацької Республіки.
Програма SK08 – Транскордонне співробітництво: „Словаччина – Україна:
Співпраця через кордони“ – „Slovakia – Ukraine:
Cooperation across the Border“.

1

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИДУШЕННЯ ЕКСТРЕМІЗМУ В СЛОВАЦЬКИХ УМОВАХ

2

©

Дослідницький центр Словацької асоціації зовнішньої політики
Опубліковано:
Дослідницьким центром Словацької асоціації зовнішньої політики
Староместька 6/D, 811 03 Братислава
Офіс у Прешові:
Главна 11, 080 01 Прешов, Словаччина
www.sfpa.sk

Автор:
Рецензент:
Надруковано:

Юрай Бузалка
Петер Брезані, Володимир Бенц
ADIN s.r.o., Prešov

ISBN 978-80-89356-71-3

Вступ ................................................................................................................... 4
Коли існує екстремізм? .................................................................................... 4
Теорія самознищення ....................................................................................... 6
Економічний детермінізм ............................................................................... 8
Відсутність права і делегалізація ................................................................10
Просвітлення і освіта .....................................................................................12
Висновки ...........................................................................................................15
Рекомендації .....................................................................................................15

ЮРАЙ БУЗАЛКА

Зміст

3

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИДУШЕННЯ ЕКСТРЕМІЗМУ В СЛОВАЦЬКИХ УМОВАХ

4

Вступ
Зростання екстремізму, з одного боку, має універсальні параметри. Їх
можна розглядати як в традиційних західних демократіях, так і в посткомуністичних країнах або деінде в світі, якщо вони часто припадають на відгомін економічної кризи чи глобалізації. Зростання екстремізму, однак, має специфічну регіональну і національну форму. Тому
необхідно перенести обговорення за межі звичайних або спрощених
пояснень радикалізації, як економічної кризи або корупційного явища, які безпосередньо не пов’язані з кризою, якщо при поясненні посилення екстремістської політики абсолютно не вдасться їх уникнути.
Стаття звертає увагу на соціокультурний аспект зростання екстремізму в Словаччині, а також формулює основу його обмеження.

Коли існує екстремізм?
Сприйняття екстремальних дій змінюється з плином часу і в залежності від обставин. Деякі позиції, дії та думки донедавна сприймалися як екстремістські, наприклад, право голосу повинно бути рівним,
а сьогодні це є частиною мейнстріму. З іншого боку, наприклад, думка, що жінки не могли брати участь у політичній діяльності, навіть не
мали б мати права голосу, була колись звичайною позицією, а сьогодні
є екстремістською.
У зв’язку з цим виникає питання, коли визначення конкретного типу
політики змінюється. Коли, наприклад, воно перестає бути популістським – тим, що апелює демагогічно на людей, на відміну від корумпованої еліти, яка є майже універсальним інструментом сучасної масової
політики - і стає радикальним (з точки зору інструментів і форм політичної боротьби) або власне екстремістським. Саме зі свого визначення
екстремізм є популістичним, але не весь популізм переростає в екстремізм, якщо популістська демагогія має важливе значення для його успіху.
Таким чином, в цьому тексті розглядаємо крайню або екстремістську політику як політику, яка спрямована не тільки на зміну розподілу політичних сил, наприклад, заміну корумпованої еліти на рівних демократичних
виборах, але і на зміну системи ліберальної демократії.
Таким чином, визначена границя, однак, яка також має свої межі.
Залишаючи осторонь поступове ослаблення лібералізму в умовах
демократії так, як це відбувається в сучасній Угорщині, Польщі чи
в дев’яностих роках в Словаччині, екстремізм відрізняється тільки
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Див. більше http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=136&clanek=061317.
Про „цивілізаціонізм“ в словацьких умовах http://www.jetotak.sk/editorial/
sto-krestanov; „цивілізаціонізм“ як протилежне східноєвропейському народному популізму, див. Rogers Brubaker (2017) Between nationalism and
civilizationism: the European populist moment in comparative perspective. Ethnic and Racial Studies, Vol. 40, Iss. 8, pp. 1191-1226.
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відкритим наміром замінити ліберальну демократію. З іншого боку,
якщо екстремісти в правових політичних рамках придушать радикальну лексику, або якщо виборці не бачать різниці між самодержавним або тоталітарним проектом і критикою роботи функціональної
представницької демократії, межа між антисистемним і толерантним
екстремізмом залишиться неясною. У таких ситуаціях необхідний
більш широкий соціально-культурний погляд на екстремізм.
Відчай і розчарування виборців, що їх нібито штовхають до крайності, звичайно, випливають під тиском оточуючого середовища, але,
як і в випадку популістських та екстремістських лідерів, і навіть у випадку виборців, не можна ігнорувати їхню відповідальність за відносини і дії, які наносять шкоду демократичній системі. Дискурс, що
виправдовує виборців як ментальних невдах, які просто не мають ніякого вибору, окрім як вибрати крайність і пов’язані переживання інстинктом виборців у більшої частини політичної еліти, повинен мати
межі громадського обговорення.
У цьому контексті слід нагадати, що нинішній екстремізм в Центрально-Східній Європі не є волелюбним бунтом, він має набагато більше праворадикальну, ніж крайньо ліву форму. Якщо він має тенденцію
представляти себе як «лівий», то йдеться про більш соціально-консервативний реакціонерський неосталінізм, а не про анархістську егалітарну
демократію, поклик якої можна побачити, наприклад, в популістських
альтернативах в південній Європі. І з цього порівняння можна припустити, що причини «правого відхилення» в Словаччині і сусідніх країнах
є більш історико-культурними, ніж соціально-економічними.1
Слід також зазначити, що в політичному процесі змінюється
спільна мета агресії популістсько-радикальної політики, тобто уявлення «тих інших», які можуть стати «нашими проблемами». У випадку Словаччини, мета часто має етнічну основу - від угорців через ромів, агресія, наприклад, перейшла на етнічну приналежність,
визначену як неєвропейська - але в останні роки в основному через
політизацію теми міжнародної міграції сильніше резонує мобілізація
передбачуваного культурного розмаїття (наприклад, «християнська»
Європа проти «мусульманського» світу).2 Цей цивілізаціонізм в радикальній формі так само небезпечний, як «нормальний» екстремізм,
в основному тому, що прихильниками наївної демагогії є також багато представників інтелігенції і навіть наукового співтовариства.
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Найменша форма поточної ксенофобії в публічному спілкуванні часто звертається до недостатньо зрозумілого і сам собою спірної статті
гоуполітолога Самуеля Хантінгтона про конфлікт цивілізацій.3
У будь-якому суспільстві, звичайно, існує значна група людей, які
надають перевагу радикальним одностороннім рішенням перед демократичними і консенсуальними, вказаними в системі захисту прав
людини. Масштаби та розміри цієї радикальної групи змінюються, але
слід зазначити, що суспільство ніколи не досягне «ідеального стану»,
коли радикальні голоси повністю зникнуть. Тому вкрай важливо делегітимізувати радикальні рішення та радикальну лексику зі сторони
відповідних суб’єктів політики і громадянського суспільства. Тому,
в принципі, не грає ролі, чи має екстремістська партія два або дванадцять відсотків підтримки серед населення.
Як показує поточний приклад, підйом радикалізму по обидві сторони
Атлантики (яка проявляється через Брексіт, президентські вибори в США,
присутність неофашистів в партійній системі у Східній Європі і т.д.), можна говорити про якийсь парадокс, принаймні, про фазовий зсув. У США
і Європі вплив економічної кризи, який повинен був проходити на фоні
зростання екстремізму, згас, і знову зростає добробут і зайнятість. Країни
Східної Європи, які вступили в ЄС, переживають період найвищого розквіту в історії. Незважаючи на ознаки повернення до програмної політики
(вибори в Австрії, Нідерландах, Франції), в цілому, популярність екстремізму не падає. Причиною цього парадоксу є суб’єктивне сприйняття кризи, незважаючи на реальний прогрес. Цей аргумент (який проявляється
як фашистська непокора або повстання) повинен бути проаналізований
з більш широких соціально-культурних причин.
На наступних сторінках статті зосереджуємося на чотирьох сферах, в яких в першу чергу необхідно боротися з екстремізмом і систематично працювати. Це область політичної системи, економічної нерівності (зокрема, бідності), державного примусу як захисту держави
і громадської освіти.

Теорія самознищення
Одна з найменш спекулятивних політичних схем передбачає, що екстремізм в демократичній арені ’знищить себе сам. Цей малоймовірний
сценарій передбачає, що якщо екстремісти прийдуть в центр політич3

Про всю критику Хангтінтонової тези див. Said (2001) https://www.thenation.com/article/clash-ignorance/.
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ної системи, то їх згубить успіх. Такий сценарій можливий, але дуже
малоймовірний. Він ніяк не вирішує розкидану радикалізацію, незважаючи на номінально демократичну партійну еліту, він не рахується
з «привітним обличчям» екстремістів, яке вони демонструють в демократичному змаганні, і так далі. Ця теорія, однак, взагалі не стосується соціальної бази екстремістської політики. Фішизоїдно налаштовані
виборці спокійно перебігають між різними «альтернативами» партійної політики.
Певне «саморегулювання» має місце в словацькій партійній системі - оригінальний нерозумний фашизм проявляється більш приховано, він більш демагогічний і менш відкрито расистський і так далі - але
не дійшло до зниження його підтримки. Тому важливим є об’єднання
демократичних сили для самозбереження дусі під гаслом: «екстремізм
не можна подолати, якщо рухатись в його бік».
У вузькому сенсі перешкодою для зростанню екстремізму може
бути зміна виборчої системи, що перешкоджає виборності екстремістських кандидатів. У словацьких умовах такими правовими засобами могли б бути, наприклад, повернення до кількох виборчих округів, що значно ускладнює будівництво додаткових екстремістських
кандидатів в декількох районах, які залежать від принципу лідерства.
У разі виборів в органи влади, такі як вибори голів регіонів або голови обласної ради, може розглядатися так званий спрощений варіант,
в якому має значення черговість (тобто прийняття) більше кандидатів, і тому, як правило, випадають найменш прийнятні кандидати, які
часто бувають екстремістами. Зміна виборів з двораундових на однораундові, як було затверджено в Словацькій Республіці в 2017 році,
- це більш двояке рішення, яке повинно було бути «підвищене», наприклад, переважно спрощеним варіантом.4 У всякому разі, жодне рішення в площині політичної системи не виключає зростання екстремістської бази політики, яка має глибші системні причини. Сумнівно,
чи допоможе пряма конфронтація в рамках тези про самознищення
екстремізму і як вона зможе це зробити. Приклад Словаччини показує, що вона швидше підіграє екстремістам, бо узаконює їх в якості
рівних в демократичній дискусії, тобто дає той самий рівень поглядів,
які з точки зору конституційного лібералізму не є і не можуть бути
оцінені однаково. У випадку фашизму не може діяти положення про
право висловлювати свою думку (будь якою ціною), тому що погляди
фашистів несумісні з прийнятними поглядами у вільному демократичному суспільстві. Ліберальна демократія теж повинна захищатись
від демагогічних, нетолерантних і суспільно небезпечних думок, які
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хочуть її знищити. Крім того, прийняття екстремістів в дискусії, таким чином, не відкидає основну позицію «проти системи», яку вони
плекають і від якої відрікаються екстремісти. Тільки міцне об’єднання
у викоріненні екстремізму може принести результати.
Приклад виборів округу у 2013 році в Банській Бистриці, які вперше підпустили до уряду неофашистів, показує, що можливість вступу
до демократичної арени пробуджує у виборців надію на те, що можна
також ефективно голосувати за екстремізм і тим самим його зміцнити
(про необхідність посилення репресивних форм контролю екстремізму - і загалом слабку державу у вимаганні правил - пишемо нижче).
До теперішнього часу, однак, в Словаччині відбувається по-інакшому:
багато демократичних політиків процвітають в потуранні радикалізованому виборцеві і за винятком деяких не надто переконливих осіб на
чолі з президентом СР і невеликою партією «Most-Híd», не вистачає
вирішальної антифашистської сили, яка б повернула назад цю тенденцію.5 Таким чином діє якась рекомендація з точки зору політичної
партійної системи, як: фашизм не вдасться перемогти тим, що його суперники вирішать адаптуватись до його ведення справ. Проти екстремізму повинні об’єднатись всі демократичні сили за взаємною згодою.

Економічний детермінізм
Соціальні нерівності є універсальною відповіддю лівих аналітиків
і активістів на кожну з соціальних проблем. Соціальне відчуження
ромів, найбільш відома темае словацьких неофашистів, якае, наприклад, пояснюється як у вищій мірі економічна проблема постсоціалістичної трансформації ринку, хоча очевидно, що у випадку
ромсько-неромських відносин йдеться про багатошарову проблему
з виразною роллю історико-культурної ворожості і етнічності при
визначенні групової приналежності. Таким чином, в рамках економічної кризи в ЄС в якості причини зростання екстремізму було
спрощено витлумачено як проблема неоліберального капіталізму,
зростаючої потужності корпорацій за рахунок їхньої залежності від
(соціальних) держав та ін. Відповідно до цієї історії, проблема екстремізму почалася з неолібералізму. Раніше нібито існував глобальний екуменізм і зростання фашизму почалось з падіння колоніалізму і соціалізму.
5

http://www.most-hid.sk/sk/vyhlasenie-strany-most-hid-k-planovanemu-pochodu-extremistov-v-bratislave.
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З офіційних документів див. напр. http://www.eu2016.sk/sk/slovensko-a-eu/
co-clenstvo-v-eu-prinasa-slovensku.
https://www.sme.sk/c/2775220/slovaci-su-nespokojni-so-svojim-zivotom.html.
https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/389688-prijmova-nerovnost-sazvacsuje/.
Pre širšie dôsledky chudoby pre ľudské správanie pozri napríklad https://www.

ЮРАЙ БУЗАЛКА

Знизити зростання популярності радикальної політики і нерівний
розподіл влади і власності є, принаймні, аналітично неповним. Історично безпрецедентна скоординована - і в порівнянні з тридцятими
роками минулого століття, до сих пір успішна - глобальна боротьба
з наслідками кризи мала місце, наприклад, в Центрально-Східній Європі при невтомному розбудовуванні інфраструктури з фондів ЄС, безпрецедентному субсидуванні якості життя і, в принципі, успішній консолідації демократичної державності.6 Хвиля відчайдухів, що біжать від
війни в Сирії і Іраку, зокрема, в 2015 році, хоча і нагадує економічні
причини, але виборці Центральної Європи представили їх з перспективи соціального шовінізму. Скоріше можна вірити у розповіді про екологічну кризу, яка, звичайно, залежить від глобалізації, проте в регіоні посткомуністичної Європи - на відміну від засушливих Африки і Близького Сходу - вона має вплив на ці процеси тільки дуже опосередковано.
Жодна велика версія кризи в Центральній і Східній Європі не мала
місце. У передвиборчому 2015 році, наприклад, у Словаччині жилося краще, ніж в будь-який час в історії, і хоча далеко не всім групам
жилося однаково добре.7 Реальна заробітна плата зросла, рівень безробіття зменшився, але, як і раніше, росли євроскепсис і заклики до
захисту «неекономічних» націоналістичних цінностей, які - як і раніше до тепер - ніхто ніколи не бачив або не міг достовірно визначити..
І таке збільшення нерівності в основному культурно визначено. Наприклад, у випадку посткомуністичних країн економічна нерівність у порівнянні із Заходом набагато більше відчувається, хоча
в дійсності йдеться (особливо у випадку таких країн, як Словаччина
чи Чехія) про більш рівноправні (що відноситься до розподілу доходів) спільноти найбагатшої десятки країн сучасного світу.8
Так що, якщо є ресурси, щоб придушити зростання екстремізму
в економічній сфері, їх вплив буде опосередкований. Особливо, якщо
соціальні і безпосередньо політичні причини є частиною або причиною економічних факторів, як, наприклад, було у випадку кризи
прийняття рішень в рамках ЄС при міграційній кризі або правовій
і примусовій кризах (і загальної нездатності держави дотримуватись
правил), яка в словацькому випадку впливає на зростання екстремізму набагато більшими факторами, ніж економічні.
Навпаки, проблема, яка є, в першу чергу, економічною – це довгострокова генераційна бідність. 9
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Генераційна бідність має великий вплив на соціальне відчуження
ромів, і, таким чином, побічно сприяє зростанню екстремізму. Без
угоди, наперекір політичному спектру, про те, що необхідно більше
інвестувати в інфраструктуру і соціальні послуги відстороненим громадам (і що така допомога є незначна у порівнянні з іншими витратами держави), тому на підтримці бідних ромів, політичний капітал
не будується, проте без радикальної зміни опори екстремізм рости не
буде. Через погано налагоджену систему соціальної підтримки, яка
не дає змоги вибитися з генераційної бідності і найбільш екстремістською патологією якої є вимушена праця (соціальну допомогу бідні
повинні відпрацьовувати), несе відповідальність держава, а не капіталізм, неолібералізм, вільний ринок, корпорації і т.д., як можна почути
зі сторони лівих аналітиків.

Відсутність права
і делегалізація
Окремим пунктом у боротьбі з екстремізмом є захист демократії
і конституційного порядку з боку поліції, прокуратури та судів. До недавнього часу в Словаччина існувало поняття, що з формальної точки зору екстремізм ніби не існував. Тільки на регіональних виборах
у 2013 році, а особливо на парламентських виборах у 2016 році, в яких
набирали голоси неофашисти, виявилася слабкість і нездатність поліції, прокуратури та судів потенційно захищати ліберально-демократичний політичний режим.
Довгий час ведеться більш-менш відкрита дискусія про професіоналізм поліції, прокуратури та судів у визначенні та виявленні злочинів екстремізму. Спроба уникнути відповідальності (уникнення
відповідальності, виправдовування, звинувачування обставин) відповідальних зрушив вперед процес внесення поправки до закону у 2016
році, починаючи з 01.01.2017 року, яка більш точно описує злочини
екстремізму і полегшує переслідування, що мають до нього відношення.10 Через нездатність держави визначати загрозу не буде зайвим запитати, чи буде регулювання параграфів достатнім, коли, наприклад,
неофашисти і члени кількох силових компонентів в ряді поглядів
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theatlantic.com/education/archive/2017/04/can-brain-science-pull-families-outof-poverty/523479/?utm_source=atlfb.
https://domov.sme.sk/c/20200682/extremisticke-trestne-ciny-sa-budu-postihovat-ucinnejsie-avizuje-zitnanska.html#axzz4iXsn3Q9N.
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https://dennikn.sk/blog/480352/.
Регіональний суд в Банській Бистриці звільнив Котлебу з-під переслідування за вираз „ліквідую фаворитизм не тільки циганських паразитів“,
тому бо він використав вполучник «не тільки».
https://www.aktuality.sk/clanok/231119/video-razia-kuklacov-v-osade-mlatilizeny-a-deti/.
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щодо радикального вирішення проблем зійдуться або поліція не буде
в змозі оцінити небезпеку екстремістів.11 Зміцнення компонентів поліції і прокуратури в боротьбі з екстремізмом є важливим тому, що,
все-таки, є більш складні стратегії соціалізації співробітників поліції,
прокурорів і суддів до сучасних знань про екстремізм, політичних рухів, расизму і так далі. Ця довгострокова стратегія, в якій особливо
гостро постає потреба в якісній соціальній науці, в Словаччині ще незавершена і найбільше зазнає невдачі.
Всупереч популярності силових рішень, значну частину населення необхідно постійно інформувати про екстремізм поліції (і карати
його ілюстративно). Необхідно проінформувати суддів, які не бачать
екстремізм, тому, що рука при нацистському привітанні не була достатньо піднята, як це сталося в Банській Бистриці, хоча подібних випадків є набагато більше.12 На більш далекі невдачі, такі як проступки
окремих суддів і прокурорів, вказують системні помилки: реєстрація
фашистів у виборчій боротьбі.
У випадку Словаччини - на відміну, наприклад, від України - крайні, альтернативні чи антидемократичні сили стали частиною запровадження, принаймні, з осені 2013 року, коли неофашист став адміністратором Банськобистрицького регіону. Проте, особливо у 2016 році,
вибори продемонстрували безсилля міністерства внутрішніх справ,
якому просто не вдалося запобігти реєстрації фашистської партії
у виборах. Незважаючи на кількість доказів і непрямих доказів з попередньої діяльності неофашистів, воно надало перевагу при оцінці
перестраховки формалізованого підходу. Міністр попереджений через ЗМІ про ймовірний зв’язок з податковим ухильником, а його більшим провалом є власне низька впевненість у здатності відомства захищати конституційний лад на формально-юридичному рівні, не кажучи вже про підозру порушення прав і насильства по відношенню до
ромів зі сторони співробітників поліції (Молдава-над-Бодвою у 2013
році і інші випадки, розкритиковані, наприклад, урядом уповноваженого з прав людини).13
Через цю відмову держави не є дозволена від виборів у 2016 році
«розкіш» зосередитися тільки на інституційних і правових засобах захисту від екстремізму. У цьому «постфактум» дусі можна розглядати
і посилення антиекстремістського законодавства, необхідного задовго
до його узаконення в результаті тиску обставин, а не сором’язливого

11

РЕЗУЛЬТАТИ ПРИДУШЕННЯ ЕКСТРЕМІЗМУ В СЛОВАЦЬКИХ УМОВАХ

12

виразу європейської демократичної держави. Безпрецедентний прорив в системі, що відбувся тому, що фашистська партія отримала виборчу легітимність від двохсот тисяч виборців, означає, що простий
спосіб делегалізації більше не існує. Тому у 2017 році, попри зміцнення інституційного захисту (від зміцнення компетентності та підготовки сил закону до можливого закону про захист демократії), потрібно
набагато більше запобігати поширенню екстремізму серед населення.
Освіта і просвітлення є основою для таких довгострокових проектів.

Просвітлення і освіта
Evergreen в придушенні екстремізму являє собою цивілізування збірно-мисливських інстинктів, які насичують екстремістські погляди
і діяльність. Низька здатність забезпечити адекватну освіту для демократичного громадянства - як проблема з екстремізмом - є, звичайно,
перш за все, відображенням занедбаного культивування дозрілої науки про людину. З часів комунізму державні політики мало прогресували від виклику ядра, бетону і зварювання до розуміння необхідності створення процвітаючого суспільства в одному можливому сузір’ї,
в мультикультурній ліберальній демократії, яка в даний час складає
основну мету атаки з боку екстремістів в Європі і реакційної політики
на глобальному рівні.
Великої шкоди цьому питанню завдали «мейнстріми» політики,
наприклад, примітивний націоналізм, ксенофобія стосовно біженців,
ставлення під сумнів мультикультуралізму як об’єктивної реальності
будь-якого сучасного суспільства і так далі.14 Відсутність систематичної космополітичної освіти, є, власне, ще більшою проблемою. Більшість нинішніх політиків є результатом антикосмополітичної освіти
на всіх рівнях освіти в нас.
Важливу роль в утворенні демократичних цінностей відіграють і церкви. Масовий рух «за життя» проти європейської «культури смерті» з елементами християнського фашизму процвітає навіть
в рамках католицької церкви, часто разом з розвитком ностальгії по
військовому часу Словацької Республіки. Маленька відвага єпископів
є рішучою проти фашистських підлеглих і охочих втрутитися (а також загальний алібізм ведений домінуючими церквами в Словаччині
з питань толерантності і гуманізму) є довгостроковим дефіцитом бу14

Більше про критику домінантного політичного дискурсу про мультикультуралізм див. http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=161&clanek=011620.
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Для детальнішого аналізу ліберального релігійного руху див. https://
dennikn.sk/54706/ake-nabozenstvo-potrebujeme/.
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- http://www.omediach.com/blog/item/11003-na-konferenciu-si-fakulta-pozvalakonspiratora-rostasa. Більше до теми віри в змовництві у керівника поліції,
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дування демократії в нашій країні. Модернізація церкви являє собою
тривалий і трудомісткий процес, на який держава, на жаль, не має
майже ніякого впливу.
Навпаки, в порівнянні з минулим, почався прогрес серед населення, в якому необхідно дотримуватися виразнішої індивідуалізації
практики і балансування від лояльності по відношенню до жорстких
релігійних інституцій. Протилежною тенденцією балансування є, навпаки, радикальний антиосвітній рух так званих маршів за життя,
майбутній напрямок яких (наприклад, до подальшої фашизації) держава також не зможе адекватно оцінити.15
Одним з існуючих інструментів боротьби з екстремізмом є підтримка молоді в освіті з історії, наприклад, організація екскурсій до
концентраційних таборів для студентів. Додаткові уроки історії повинні також захистити молодь. Набагато більш необхідні, мабуть, «дрібниці»: етноцентрична ненавантажена навчальна програма з декількох
предметів, яка буде спиратися на знання космополітичної науки, а не
природознавства. Даремно держава збільшує підтримку викладання
історії та суспільствознавства, якщо багато вчителів незначно відрізняються у поглядах від екстремістів. Автор тексту зустрічав багато вчителів історії, чиї дипломи є вельми несумісними з дипломами,
отриманими на стандартних європейських кафедрах історії та педагогіки.
Діяльність «національних» (неофашистських) істориків (і інших гуманітаріїв) в суспільній сфері є окремою темою. Багато з них
отримують високе визнання на престижних національних наукових
і професійних форумах. Наукові інститути та кафедри співпрацюють
в організації конференцій зі змовниками (UCM, Інститут економіки
Словацької Академії Наук), якість освіти з демократичного конституціоналізму є сумнівною, все це не дає великої надії на зміни. Тим
не менш, це має попереджувати людей, які приймають рішення, щоб
вони гарантували покращення цієї ситуації!16
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Особливою проблемою є застосування актуальних знань сучасної
науки про людину в словацькій практиці. Наприклад, бідність та її генераційна обумовленість як основна перешкода для успіху будь-якої
державної політики, як правило, є загальновідомим поняттям, навіть
в цьому випадку, навряд чи дійде до суспільства і суспільного дискурсу, які можуть послабити екстремістську демагогію.
Радикалізм часто асоціюється з молодим поколінням. Як показали французькі президентські вибори у 2017 році, на яких найбільше
голосів серед молоді набрала представниця радикальних правих, найбільше схильними до екстремізму у віковому сегменті є молоді виборці. У Словаччині, наприклад, неофашистська партія отримала майже
чверть голосів усіх виборців, що являє собою кількість, яка перевищує в чотири рази середню кількість підтримки цієї партії в загальній кількості. Наразі екстремізм, проявляється як модний бунт, який
з точки зору «моди» є привабливішим для молодого покоління.17 Не
треба через це нарікати на підтримку шкільної освіти і народної культури, які мають сильний антиавторитарний напрямок і підтримку, і в
яких відсутнє так зване критичне мислення.
Окремим розділом зростання популярності екстремізму є все більша кількість змов в інтернет-мережі , яка також є частиною демагогії
екстремістів. У цій галузі активність держави є недостатньою, недержавні суб’єкти, що діють у цій сфері в першу чергу, та система освіти не готові до інформаційної революції (не кажучи вже про те, що
вони не може усунути живих екстремістів, яким забезпечується простір в навчальних закладах). Газета SME попередила рекламодавців,
що реклама їхньої продукції також відображається на веб-сайтах, які
поширюють теорію змови, тим самим узаконюючи ці сайти, а також
їх фінансову підтримку.18 Існує проект Konšpirátori.sk, в якому експерти наводять список веб-сайтів, які поширюють змову. Питання змови
і пропаганди, їх геополітичного походження і впливу на населення
має бути частиною боротьби з екстремізмом. Це говорить не тільки
про проблему компетентності правоохоронних підрозділів, в тому
числі розвідки, а і про поганий імунітет проти екстремізму в них, про
політичну безграмотність еліти, яка недостатньо розуміє серйозність
загрози їх власному виживанню.
З іншого боку, треба пом’якшити катастрофічні сценарії про безмежний вплив інтернету на несвідоме населення, які поширюють
деякі автори, особливо після успіху підозрілої практики президент17
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Аналіз успіху екстремістської партії на парламентських виборах в 2016
році в Словаччині, в контексті підтримки серед молоді, можна знайти тут:
http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=162&clanek=021616.
https://domov.sme.sk/c/20524452/konspiratorske-weby-prisli-o-prijmy-ztisicov-reklamnych-kampani.html.

Висновки
У ліберально-демократичних режимах можуть говорити про екстремістську політику, якщо йдеться про системну зміну режиму. Це також є фундаментальною відмінністю між популістською політикою
і екстремізмом. Цьому не допоможе тільки зміна популістської мови,
але потрібна зміна і всієї парадигми: необхідна позитивна програмна
політика і клопітка робота на місцевому рівні, реалізації якої повинно бути відданий пріоритет в сфері політичної боротьби і боротьби
з програмною порожнечею кампаній в ЗМІ. Як дають зрозуміти вибори у 2016 і 2017 роках, в ряді європейських країн (Австрія, Нідерланди, Франція), ймовірно, відбувається поворотний момент і виборці
знову стоять на бік програмних тем і практик.

Рекомендації
У рамках партійно-політичної системи, існують лише обмежені можливості боротьби з екстремізмом. Необхідно забезпечити зовнішню
істотну єдність демократичних сил проти екстремізму і переконання
в тому, що фашизм не може виграти тим, що його демократичні конкуренти стануть на його бік.
Якщо є можливість придушити зростання екстремізму в економічній сфері, то це, в першу чергу, усунення відставання соціально
виключених спільнот і усунення бідності. Набагато більше, ніж економічна нерівність і економічна криза, в словацькому випадку на
19

https://www.theguardian.com/politics/2017/mar/04/nigel-oakes-cambridgeanalytica-what-role-brexit-trump.

ЮРАЙ БУЗАЛКА

ської кампанії в США у 2016 році (відомим став випадок, Cambridge
Analytica).19 Інтернет є середовищем, яке впливає на людей, а люди
його ж створюють. Так як і у випадку з розвитком засобів масової
інформації, інтернет потребує завершення етичних та професійних
стандартів, для того, щоб він став менш руйнівними і соціально відповідальнішим та більш відповідальним. Фактичне поширення медіа (наприклад, соціальні мережі) не може нести відповідальність за
зростання екстремізму. Екстремісти – це реальні люди, а не інтернет.
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зростання екстремізму впливає слабкий захист демократичного врядування та слабкість держави у сфері захисту своїх власних правил
(реальна чи уявна корупція, яка стала «чарівною формулою» так званої альтернативної популістської політики проти програмних партій,
і це тільки частина пакету проблем слабкої держави).
Тому зміцнення повноважень поліції і прокуратури в боротьбі (в
основному правим) екстремізмом є важливим, але необхідна також
більш складна стратегія соціалізації співробітників поліції, прокурорів і суддів в сучасному знанні про політичні рухи, націоналізм,
расизм і так далі. Це довгострокова стратегія, яка особливо гостро
потребує якісної соціальної науки в Словаччині, яка ще незавершена. Її завершення може бути реалізовано тільки в довгостроковій
перспективі.
Низький потенціал забезпечення освіти для демократичного громадянства, звичайно, є відображенням занедбаного культивування
довершеної науки про людину. Набагато більш необхідним є етноцентричний ненавантажений навчальний план з декількох предметів,
який буде спиратися на знання космополітичної науки, а не природознавства.
У такій відкритій формі також необхідно сформулювати сенс існування держави. Модель етнонаціональної держави, як це було визначено з моменту створення Словацької Республіки, з багатьох причин
історично давно вичерпалась, незважаючи на теперішню хвилю антикосмополітизму і популізму.
Генераційний феномен та феномен інтернету як причини виникнення екстремізму є переоцінененими. Треба в основному зосередитися на чотирьох ключових сферах в придушенні екстремізму: політична система і співпраця демократичних сил, державні силові компоненти і судочинство, питання соціальної ізоляції і освіта.

